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 :األولالسؤال 

 -أمامها :)√( اختر اإلجابة الصحيحة التي تلي كل عبارة من العبارات التالية وذلك بوضع عالمة 

 

 :من خصائص الحيوان الحبلي  واحدة مما يلي ليست 1

 جيوب بلعومية  )ب( حبل عصبي مصمت )أ(

 وجود الذيل )د ( حبل ظهري )ج(

 

 تتبادل أغلب األسماك الغازات بدفع الماء من الفم: 2

 على األذينين      )ب( خالل الردب األعورى     )أ(

 على الخيوط الخيشومية      )د ( خالل المرئ )ج(

 

 :حيوانات لها عيون كبيرة  ويمكنها أن تتحرك حركة دائرية داخل محاجرها 3

 البرمائيات )ب( الطيور )أ(

 الزواحف )د ( األسماك )ج(

 

 :المجمع أو المذرق في البرمائيات إخراج أهمية 4

 البول )ب( الحيوانات المنوية اوالبويضات )أ(

 جميع ماسبق صحيح )د ( فضالت الهضم )ج(

 

 الحيوانات التى تضع البيض والجنين يتطور خارج جسم األم عبارة عن كائنات: 5

 غيرولودة )ب( ولوده )أ(

 بيوضه ولوده )د ( بيوضه )ج(

 

 :من اليافعة يتكون القلب في البرمائيات 6

 حجرتين )ب( حجرة )أ(

 اربع حجرات )د ( ثالث حجرات )ج(

 

 كل مما يلى يعمل كعضو تبادل غازى لدى الضفادع والعديد من السلمندرات ما عدا 7

 تجويف الفم )ب( غشاء الرهل )أ(

 الجلد )د ( الرئتان )ج(
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 : يعتبر حيوان النمس من 8

 الحبليات )ب( الرخويات )أ(

 مفصليات األرجل )د ( شوكيات الجلد )ج(

 

 مجموعه من الحبليات الالفقارية يعرف معظمها باسم قرب البحر 9

 األسيديات )ب( شوكيات الجلد )أ(

 الرخويات )د ( السهميات  )ج(

 

يمتد على طول الجسم يوجد أسفل الحبل العصبى تركيب فى الحبليات عبارة عن قضيب دعامى  10

 جيوب بلعومية  )ب( أجوفحبل عصبي  )أ( لدى أغلب الحبليات

 وجود الذيل )د ( حبل ظهري )ج(

 

 : تركيبات مزدوجه فى الحبليات قد تتطورفيما بعد إلى الخياشيم 11

 جيوب بلعومية  )ب( حبل عصبي مصمت )أ(

 الذيل )د ( حبل ظهري )ج(

 

 حيوان رأس حبلى له منطقة رأس محدده تحتوى على الفم : 12

 االسيديا )ب( السهيم )أ(

 الضفدع )د ( سمك البركودة )ج(

 

 للسهيمات القدرة على التنفس  وذلك بفضل : 13

 الفم )ب( الجلد الرقيق )أ(

 الذيل )د ( البلعوم )ج(

 

 الطولية الخيشوميةزوج من الشقوق  100حيوان له بلعوم طويل فيه  14

 االسفنج )ب( االسيديا )أ(

 النمس )د ( السهيم )ج(

 

 الجهاز الدورى في السهميات  من النوع : 15

 المغلق )ب( المفتوح )أ(

 الشيء مما سبق )د ( بعضها مفتوح بعضها مغلق  )ج(
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 البلعوم لوظيفة :السهميات  تستخدم  16

 التنفس )ب( التغذية )أ(

 الحركة )د ( الغازات تبادل )ج(

 

في الماء وذلك بفضل انقباضات العضالت المزدوجة والمنتظمة والتي تكون على السهميات  تتحرك  17

 N )ب( M )أ( شكل حرف

 V )د ( W )ج(

 

 يسمى الحبل العصبي األجوف لدى الفقاريات ب : 18

 الحبل الشوكي )ب( الذيل )أ(

 العمود الفقري )د ( حبل ظهري )ج(

 

 يعتبر العمود الفقري في الفقاريات جزءا من... 19

 الحبل العصبي )ب( الهيكل الداخلي )أ(

 الهيكل الخارجي )د ( الذيل )ج(

 

 يحتوي هيكل الفقاريات على.. 20

 خاليا حيه ومادة غير حيه )ب( خاليا حيه فقط )أ(

 خاليا غير حيه )د ( خاليا حيه وخاليا غير حيه )ج(

 

 الفقاريات المائية التي تتميز بوجود الزعانف المزدوجة والقشور والخياشيم هي.. 21

 األسيديات )ب( السهميات  )أ(

 الضفادع )د ( األسماك )ج(

 

 السمكة التي ال تحتوي على قشور.. 22

 سمكة القط )ب( السمكة الحمراء )أ(

 سمكة البركودة )د ( سمك القرش )ج(

 

 الجلكي من أكالت..تعتبر أسماك  23

 طفيليات )ب( متغذيات بالترشيح )أ(

 بقايا العضوية )د ( اللحوم )ج(
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 تعتبر أسماك البركودة من أكالت.. 24

 طفيليات )ب( اللحوم )أ(

 متغذيات بالترشيح )د ( بقايا عضوية )ج(

 

 احد األسماك التالية لها طرق مختلفة من التغذية.. 25

 البركودة )ب( الجلكي )أ(

 الشبوط )د ( القرش )ج(

 

 تعيش األسماك الرئوية في.. 26

المياه الضحلة وتتنفس بالخياشيم                       )أ(

 )     ( المياه الضحلة وتتنفس بالرئتين

)    ( في المياه العميقة وتتنفس بالخياشيم                         

 بالرئتين )     ( في المياه العميقة وتتنفس

 

 في المياه العميقة وتتنفس بالخياشيم                          )ب(

 المياه الضحلة وتتنفس بالرئتين )د ( في المياه العميقة وتتنفس بالخياشيم                          )ج(

 
 

 يتكون القلب في األسماك من 27

 أذينين وبطينين                                                )ب( أذين وبطينين )أ(

 جيب وريدي وأذين وبطين  وبصلة شريانية             )د ( أذينين وبطين واحدد )ج(

 

 احد األعضاء الحسية التالية غير صحيحة لألسماك : 28

 
 عيون  ترى األلوان       )ب( مستقبالت كيميائية        )أ(

 خط جانبي  لإلحساس )د ( أذان تسمع بها األصوات    )ج(

 

 تعتبر سمكة السلمون من األسماك  29
 الولودة )ب( ولودة بيوضه )أ( 

 البيوضه )د ( ذات اخصاب داخلي )ج(

 

 تعتبر اسماك  الجوبي من األسماك 30

 بيوضة ولودة )ب( الولودة )أ(

 ذات اخصاب خارجي )د ( البيوضة )ج(

 

 تعتبر اسماك القرش من األسماك.. 31

 ولودة بيوضة  )ب( الولودة )أ(

 ذات إخصاب خارجي )د ( البيوضة )ج(
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 من أهم خصائص البرمائيات.. 32

وجود طور يافع  يعيش على اليابسة  )أ(

 ويتنفس بالرئتين     

 وجود غدد مخاطية في الجلد                                    )ب(

 صحيح جميع ما سبق )د ( وجود طور يرقي يعيش في الماء  )ج(

 

 يتميز الضفدع اليافع عن البرمائيات عديمة األرجل بوجود .. 33
 تفتح فكيها وتطبقهما لصيد فرائسها                           )أ( 

 

 تتغذى بترشيح  المغذيات  أو األعشاب )ب(

 وجود تراكيب تساعدها على تناول الحشرات )د ( أمعاء تتميز بالطول وااللتفاف                                 )ج(

 

 كيس رقيق الجدران يتجمع فيه الدم من أورده السمكة هو.. 34

 بصله شريانيه )ب( بطين )أ(

 جيب وريدي )د ( أذين )ج(

 

 الغازات عن طريق..في السلمندرات عديمة الرئات يتم تبادل  35
 بطانة تجويف الفم والجلد              )ب( الرئات )أ( 

 الخياشيم والجلد )د ( الخياشيم )ج(

 

 يتميز البيض في البرمائيات بأنه .. 36
 اإلخصاب يتم داخليا )ب( محاط بقشرة صلبة                           )أ( 

 غيرمحاط بقشرة ومغلف بمادة جالتينية )د ( يدفن في الرمال لحمايته )ج(

 

 من التكيفات التي ساعدت البرمائيات في الحياة على األرض .. 37
 التنفس بالرئتين والجلد                            )ب( ظهور األطراف الخلفية واألمامية )أ( 

 صحيحجميع ماسبق  )د ( العيون تتحرك حركة دائرية                     )ج(

 

 جزء من قلب األسماك يتصل بالشريان األبهر عند الطرف األمامى لها .. 38

 األذين )ب( البصلة الشريانية )أ(

 البطين )د ( الجيب الوريدي )ج(

 

 تتخلص األسماك من الفضالت النيتروجينية كاألمونيا من خالل .. 39

 الخياشيم )ب( االنتشار )أ(

 الشرجفتحة  )د ( الكليتين )ج(
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 تتخلص األسماك من ثاني أكسيد الكربون من خالل .. 40

 الجلد )ب( االنتشار )أ(

 فتحة الشرج )د ( الخياشيم )ج(

 

 عضو إخراجي في األسماك يعمل على ضبط كمية الماء بداخل أجسامها.. 41

 الكليتين )ب( الكبد )أ(

 الجلد )د ( الخياشيم )ج(

 

 ألسماك السلمون  المقدرة على االنتقال من المياه العذبة إلى المياه المالحة من خالل ضبط وظيفة  42

 الكليتين )ب( الخياشيم )أ(

 الرئتين  )د ( الكبد )ج(

 

 الجهاز العصبي في األسماك يتكون من ..  43

 الدماغ فقط )ب( الدماغ والحبل الشوكى واألعصاب  )أ(

 الحبل الشوكى واألعصاب فقط      )د ( الحبل الشوكى والدماغ فقط                                       )ج(

 

 تستخدم البصلتين الشميتين الموجودتان فى الجزء األمامى لدماغ السمكة فى .. 44

 تنسيق حركات الجسم )ب( حاسة الشم )أ(

 جميع ماسبق غير صحيح )د ( حاسة البصر )ج(

 

 المخيخ فى األسماك مسئول عن .. 45

 البصر )ب( الشم )أ(

 يضبط وظائف االعضاءالداخلية )د ( تنسيق حركات الجسم )ج(

 

 تزداد سرعه حركه السمكة وذلك بفضل.. 46

 الزعنفة الذيلية )ب( الزعنفة الحوضية )أ(

 الزعنفة الشرجية )د ( الزعنفة الصدرية )ج(

 

 الكيميائية الموجودة في األسماك التي تنشط في النهار مسئولة عن..المستقبالت  47

 اإلحساس بالتذوق والبصر                                    )ب( اإلحساس بالتذوق والشم                                      )أ(

 اإلحساس باالهتزازات )د ( اإلحساس بالشم والبصر   )ج(

 

 



 بنك أسئلة الصف العاشر ) الفقاريات والبيئة ( –اللجنة الفنية المشتركة لألحياء  –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية 
 

8 
 

 كلمه البرمائيات..تعنى  48

 اليابسةعلى القدرة على العيش في المياه و )ب( الحياة المائية )أ(

 الشيء مما سبق )د ( الحياة على اليابسة )ج(

 

 الغدد المخاطية لدى جلد البرمائيات تفرز ماده مخاطية وذلك بهدف.. 49

 تقوية الجلد )ب( زيادة حجم الجلد )أ(

 اصطياد الفرائس )د ( ترطيب وحماية الجلد        )ج(

 

 يفتقر جلد البرمائيات إلى.. 50

 المخالب فقط )ب( القشور فقط )أ(

 جميع ما سبق غير صحيح  )د ( القشور والمخالب )ج(

 

 تركيب يساعد الشرغوف على تفتيت ما يصعب هضمه من المواد النباتية.. 51

 المرئ )ب( المعدة )أ(

 الكبد )د ( معاءاأل )ج(

 

 تتحرك يرقات البرمائيات عن طريق.. 52

 االطراف الخلفيه )ب( االطراف االماميه )أ(

 الذيل المفلطح )د ( االطراف االمامية والخلفيه )ج(

 

 تشعر البرمائيات باالهتزازات الصوتية وذلك بفضل.. 53

 الغشاء الرامش )ب( الفم )أ(

 الجلد          )د ( غشاء الطبلة )ج(

 

 تركيب في الثعابين يساعدهم على كسر البيض وفتحه.. 54

 الفكوك )ب( األمعاء )أ(

 المعدة  )د ( العظام الحادة بالفم )ج(

 

 تركيب في الثعابين يساعدها على إبتالع البيض.. 55

 العظام )ب( الفم )أ(

 االمعاء )د ( الفكوك )ج(
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 التفاعل مع البيئة لضبط درجة حرارة الجسم يعرف باسم..الحيوان الذي يعتمد على  56

 خارج يالحرارة )ب( التوجد به حرارة )أ(

 ثابت الحرارة )د ( متغير الحرارة )ج(

 

 أي التكيفات ال يعتبر من صفات الزواحف.. 57

 جلد حرشفي )ب( بيض رهلي )أ(

 خياشيم )د ( رئات )ج(

 

 جاف ذو حراشيف ويضع بيضاً أرضياً ذا أغشية عديدة هو..الحيوان الفقارى الذى له جلد  58

 البرمائيات )ب( الزواحف )أ(

 الثدييات )د ( الطيور )ج(

 

 الزواحف التي تفتقر إلى األطراف.. 59

 الثعابين )ب( السالحف )أ(

 الحرباء  )د ( التمساح )ج(

 

 الظهرية..الزواحف التي لها دروع صلبه ومندمجة مع فقراتها  60

 الثعابين )ب( السالحف )أ(

 الحرباء )د ( القاطورات )ج(

 

 يمتاز جلد الزواحف بكونه.. 61

 رطب )ب( ذوريش )أ(

 به غدد عرقية )د ( جاف ذوحراشف )ج(

 

 يغطى جلد الزواحف بـ.. 62

 شعر )ب( ريش )أ(

 مخاط )د ( حراشف )ج(

 

 الزواحف التي تصنف حسب التغذية من ..تعتبر سحلية اإلجوانا الضخمة من  63

 المترممة )ب( المتطفلة )أ(

 أكالت االعشاب )د ( آكالت اللحوم )ج(
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 تعتبر القاطورات ) التماسيح األمريكية ( من الزواحف التى تعتبر.. 64

 آكالت اعشاب )ب( متطفلة )أ(

 ةمترمم )د ( آكالت لحوم )ج(

 

 هو..الجهاز التنفسى فى الزواحف  65

 الرئات )ب( الخياشيم )أ(

 األكياس الهوائية )د ( الجلد )ج(

 

التركيب الذي يساعد الزواحف على توسيع التجويف الصدري خالل الشهيق وتقليصه خالل الزفير  66

 عضالت حول ضلوعها )ب( الرئتان )أ( هو..

 الحجاب الحاجز   )د ( عضالت الضلوع      )ج(

 

مفتوحاً  الفمالتراكيب الموجودة فى التماسيح التى تسمح لها بالتنفس من خالل فتحات األنف بينما يبقى  67

 الحجاب الحاجز       )ب( الحواجز الجلدية   )أ( هى..

 جميع ما سبق )د ( عضالت الضلوع   )ج(

 

 الدورة التي ينتقل فيها الدم من وإلى الرئتان في الزواحف هي.. 68

 الدورة الثانية       )ب( الدورة األولى          )أ(

 ال توجد إجابة صحيحة )د ( الدورة الرئوية     )ج(

 

 الدورة التي ينتقل فيها الدم من وإلى باقي أجزاء الجسم بالزواحف : . 69

 الدورة الثانية )ب( الدورة الجسمية            )أ(

 غير صحيح سبقجميع ما  )د ( الدورة األولى     )ج(

 

 الزواحف من..معظم يتركب قلب  70

 حجرتين          )ب( حجرة )أ(

 جميع ما سبق غير صحيح )د ( ثالث حجرات     )ج(

 

 الزواحف من.. معظم يتركب قلب 71

 اذنين وبطين ذو حاجز )ب( اذين وبطين )أ(

 جميع ماسبق غير صحيح          )د ( اذين وبطينين     )ج(
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 التماسيح والقاطورات لديها قلوب تتكون من 72

 اذينين وبطينين     )ب( اذينين وبطين            )أ(

 يناذين وبطين  )د ( اذين وبطين )ج(

 

 يحتوى بول الزواحف على.. 73

 حمض بوليك فقط     )ب( حمض بوليك وآمونيا )أ(

 جميع ما سبق )د ( آمونيا فقط        )ج(

 

 التي تخرجها الزواحف المائية تكون على شكل..الفضالت  74

 آمونيا )ب( حمض بوليك                                  )أ(

 حمض بوليك ومركبات سامة                )د ( آمونيا ومركبات سامة )ج(

 

 تقوم التماسيح بشرب كميات كبيرة من الماء وذلك بهدف تخفيف نسبة.. 75

 حمض بوليك                                  )ب( األمونيا )أ(
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 :الثاني السؤال 

 -( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلى :  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة ) 
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 السؤال الثالث:
 -تدل علية كل عبارة مما يلى : الذيالعلميأو المصطلح  االسمأكتب  
 

 المصطـلح العلمي الـــــعبــــارة

  .حبليات ال فقارية اشتق اسمها من غطاء غير حى يوجد على جسم الطور اليافع

يمتد خلف الشرج قد يحتوى على عظام وعضالت ويستخدم في الحبليات تركيب 
 .للسباحه لدى الكثير من الحيوانات المائية

 

  .تركيبات مزدوجه فى منطقة البلعوم لدى بعض الحبليات

ى يمتد على طول الجسم أسفل فى أغلب الحبليات عبارة عن قضيب دعامتركيب 
 . الحبل العصبى ويظهر فى المراحل الجنينية فقط

 

تركيب فى الحبليات يمتد على طول الجانب الظهرى للجسم وتتفرع منه بشكل 
 الى األعضاء الداخلية والعضالت وأعضاء الحسمنتظم األعصاب التى تصل 

 

بة قاع الرملى للبحار وتنتمى الى شعمخلوقات صغيرة تشبه األسماك تعيش على ال
 .الرأس حبليات 

 

  .قوى يسمى العمود الفقرى دعاميحبليات لها تركيب 

  .قوى يوجد فى الحبليات الفقارية تركيب دعامي

  .غالبا وأجسامها نصف مدفونه فى الرملحبليات ال فقارية صغيرة تعيش 

  .اسم الحبل العصبى األجوف لدى الفقاريات

  .تركيبات خيطية ريشية تتكون منها خياشيم األسماك

جيوب أصبعية الشكل يجرى بداخلها عملية هضم اضافية للغذاء فى كثير من 
 األسماك

 

  .المعدهأنبوب قصير يعمل على مرور الغذاء من فم السمكه الى 

  .فقاريات مائية تتميز بوجود الزعانف المزدوجه والقشور والخياشيم

  .قطع مفرده تتماسك فى ما بينها بشكل مرن تشكل العمود الفقارى

  .نينيالدم من اوردة السمكه قبل أن ينساب الى األذ كيس رقيق الجدار يتجمع فيه

  .واحد الى البطينحجرة عضلية توجد فى األسماك تدفع الدم باتجاه 

حجرة عضلية سميكه الجدار فى األسماك تشكل الجزء الرئيسى الذى يضخ الدم 
 من القلب الى أنبوبه عضلية كبيرة

 

  .أنبوبه عضلية كبيرة يضخ البطين فيها الدم

  .عضو االخراج فى معظم األسماك

  .االرادية لجسم األسماك األنشطةع العضو المسئول عن جمي

  .من العينان الواردةعن المعلومات  مسئولتركيب فى األسماك 

  تركيب فى األسماك يوجد فى األجزاء االمامية للدماغ يستخدم فى حاسة الشم

  عضو فى الجهاز العصبى لالسماك يقوم بتنسيق حركات جسم السمكة

تركيب فى الجهاز العصبي لألسماك يقوم بضبط وظائف العديد من االعضاء 
 .داخليةال

 

  عن األحساس بالتذوق والشم مسئولهتركيبات متخصصه توجد فى األسماك 
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مستقبل حسي فى االسماك تستطيع من خاللة ادراك التيارات واالهتزازات فى 
 الماء

 

عضوفى السمكه يعمل على توسيع مساحه سطح الذيل مما يؤدى الى زيادة سرعه 
 السمكه  

 

  عضو داخلى باألسماك العظمية يمتلئ بالهواء ويساعد على ضبط عملية الطفو

  االسماك التى تفقس بيضها خارج جسم األم

جنين األسماك التى يظل البيض فى أجسامها بعد اخصابه داخليا حتى ينمو كل 
 داخل البيضة ثم يتم والدته بعد ذلك للخارج

 

  االسماك التى ينمو الجنين فى الرحم داخل جسم األم ثم يولد مباشرة فى الماء

  حيوانات فقارية تستطيع العيش فى الماء وعلى اليابسة

  الطور المائى فى البرمائيات والذى يتنفس بالخياشيم

تركيب طويل وملتف يساعد فى تفتييت ما يصعب هضمه من المواد النباتية فى 
 صغير البرمائيات                                                                    

 

  . للبرمائياتاليرقيعضو التنفس فى الطور 

 . عضوفى البرمائيات يمكنه أن يتحرك حركة دائرية داخل حجرة
 

  تركيب يحافظ على سطح عين البرمائيات عندما تتواجد على اليابسة

تركيب فى البرمائيات يشعرها باالهتزازات الصوتية ويقع على كل جانب من 
 جانبى الراس

 

  في الماء   كون البرمائياتألذي أو الضرر عندما تغشاء شفاف يحمي العين من ا

الفضلللللالت والبول والحيوانات المنويه تجويف عضللللللي في البرمائيات تخرج منه 
 والبويضات

 

  يتنفس بالرئات أما الطور اليافع حيوانات الطور اليرقي فيها مائي يتنفس بالخياشيم

  يطلق على صغير الضفادع في الطور اليرقي

حيوانات تحافظ على أجسامها دافئة فى الشمس خالل النهار أو تحت الماء فى 
 الليل

 

ً تركيب فى   الحيوان الزاحف تغطيه حراشيف سميكة لحمايته ويكون جافا
 

  حيوان فقارى له جلد جاف ذو حراشيف ويضع بيضاً أرضياً ذا أغشية عديدة

حيوان زاحف يتغذى على النباتات بتقطيعها إلى قطع صغيرة وإبتالع القطع الليفية 
 .شديدة الصالبة

 

  .وبيض الطيورحيوانات زاحفة تفترس الحيوانات الصغيرة 
  .حيوانات زاحفة تتغذى على األسماك وعلى أى حيوان أرضى يمكنها االمساك به

حيوان زاحف له ألسنة الصقة طويلة بطول أجسامها تقلبها إلى الخارج لصيد 
 .الحشرات

 

تركيب فى أجسام الزواحف يوجد حول ضلوعها يساعدها على توسيع التجويف 
 .الصدرى خالل الشهيق

 

 



 بنك أسئلة الصف العاشر ) الفقاريات والبيئة ( –اللجنة الفنية المشتركة لألحياء  –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية 
 

23 
 

 المصطـلح العلمي الـــــعبــــارة

تراكيب توجد فى التماسيح تفصل الفم عن الممرات األنفية فتسمح لها بالتنفس 
 .خالل فتحات األنف

 

  .انتقال الدم من وإلى الرئتان فى الزواحف

  .في الزواحف إنتقال الدم من وإلى باقى أجزاء الجسم

 أذنيين وبطين واحد ذو حاجزعضو فى الجهاز الدورى للزواحف يتكون من 
 

  الزواحف التى يتكون قلبها من أذينين وبطينين

  رقلبول قبل طرده من فتحة المذعضو إخراج فى الزواحف يقوم بتخزين ا

  أعضاء حسية توجد فى الزواحف تمكنها من رؤية األلوان بوضوح

  عضو الحركة فى الزواحف التى تعيش على اليابسة

  السالحف المائيةعضو الحركة فى 

  الغشاء الذى يحيط بالجنين أثناء تطوره ويقوم بحمايته

الغشاء الذى يخزن الفضالت الناتجة عن الجنين والذى يتحد مع الكوريون ويعمل 
 كعضو تنفسى

 

  عظام تساعد الثعابين  ان تلتقط االهتزازات األرضية.

  الزواحفمادة غنية بالمغذيات وتمد الجنين بالغذاء فى 

 ً   جزء فى المعدة عند الطيور يساعد فى سحق الغذاء ميكانيكيا

تركيب يقع فى أسفل نهاية المرئ وتساعد الطيور فى تخزين الغذاء وترطيبه قبل 
 أن ينتقل إلى القناة الهضمية

 

  البيض الذى يحتوى على سائل يحيط بالجنين وله قشرة خارجية صلبة

تولد طاقة داخل اجسامها وتحافظ على درجة حرارة الكائنات التى تستطيع أن 
 جسمها ثابت

 

هو جزء الدماغ الذى يضبط جميع السلوكيات عند الطيور مثل الطيران وبناء 
 العش 

 

  جزء الدماغ الذى ينسق الحركات بدقة فى الطيور

  جزء فى الدماغ ينسق عمل القلب عند الطيور

  السباحه فى الماءالطائر الذى ال يطير ولكنه يستطيع 

  حجرة معديه في االبقار تخزن وتجهز ماتم ابتالعه من تغذيه               

  حيوانات تعيد الطعام الى الفم لمضغه                                        

  نوع من االسنان شبيه باالزميل تستخدمها آكالت اللحوم في القطع والقضم 

  اسنان مدببة تستخدمها اكالت اللحوم للقبض والتمزيق                      

  تتغذى على العوالق والحيوانات الصغيرة التى ترشحها من البحر                        من الثدييات

  قدرة الثدييات على تنظيم درجة حرارة الجسم داخليا                        

  غدد مسئوله عن تبريد جسم الثدييات وخفض درجة حرارتها              

  غدد مسئوله عن افراز الحليب فى إناث الثدييات                            

  ثديية                    ذات درجة حرارة ثابتة ولديها غدد حيوانات فقارية

  عميلة تقوم فيها عضالت الصدر بدفع القفص الصدرى العلى والخارج  
  عمليه تنشط فيها عضالت الصدر والحجاب الحاجز وتدفع نتيجة لذلك الهواء للخارج       

 



 بنك أسئلة الصف العاشر ) الفقاريات والبيئة ( –اللجنة الفنية المشتركة لألحياء  –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية 
 

24 
 

 

 

 المصطـلح العلمي الـــــعبــــارة

  عضو يقوم بضخ الدم الى جميع اجزاء الجسم ويتكون من اربع حجرات  

  استخالص العضالت النيتروجينيه من الدم على شكل بوليناعضويقومب

  عضو فى الثدييات يقوم بتخزين البول حتى يتم طرده خارج الجسم       

  جزء فى الدماغ يقوم بالعمليات المعقدة مثل التفكير والتعلم                 

  جزء فى الدماغ يضبط التنسيق العضلى                                     

  جزء فى الدماغ ينظم وظائف الجسم الالارادية                              

  ثدييات تتكاثر من خالل وضع البيض                                        

  مكتمله النمو وتبقى فى جيب خارجى لألمنوع  من الثدييات تلد صغارا غير 
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:   اختر من المجموعة ) ب ( ما يناسب المجموعة ) أ ( ثم أكتب رقم اإلجابة الصحيحة بين الرابع السؤال 
 -القوسين :

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

)    ( حيوانات تتميز بوجود حبل عصبى أجوف ظهرى الموقع وحبل 
 ظهرى وجيوب بلعومية وذيل 

 )         ( الحبليات التى ليس لها عمود فقارى 

 )     ( حبليات ال فقارية تعيش وأجسامها نصف مدفونة فى الرمل 

 )         ( قطع مفرده متماسكة فيما بينهما بشكل مرن 

 اك ليس لها قشور )         ( أسم

 )         ( من آكالت الطفيليات 

 )         ( جيوب أصبعية الشكل يجرى بداخلها هضم اضافى .

 )         ( تعيش فى ماء قليل األكسجين أو مناطق ذات مياه ضحلة 

 الجلكى . -1
 الردوب األعورية . -2
 السمكه الرئوية . -3
 البلطى . -4
 الفقرات . -5
 سمكه القط .  -6
 الالفقارية. -7
 السهميات . -8
 الحبليات . -9

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

 )       ( تركيبات مزدوجه فى منطقة البلعوم .

 )      ( حبليات الفقارية تعرف باسم قرب البحر .

 ورى مغلق لكن ليس لها قلب حقيقى )       ( حبليات ال فقارية لها جهاز د

حية ومادة غيرحية تنتجها خاليا )    ( حيوانات يتكون هيكلها من خاليا 
 الهيكل .

 )      ( من آكالت اللحوم .

 وى على شبكة شعيرات دموية دقيقة )       (تركيبات خيطية ريشية تحت

 السهميات   .  -1
 الفقاريات . -2
 أسماك البركودة . -3
 الجيوب البلعومية . -4
 األسيديات . -5
 المرئ . -6
 أسماك القط . -7
 الخيوط الخيشومية.  -8
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 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

)         ( تركيب فى الحبليات يمتد خلف الشرج ويستخدم للسباحه لدى 
 الكثير من الحيوانات المائية .

)          ( مجموعه من الحبليات يتغذى فيها كل من اليرقة والطور اليافع 
 بالترشيح 

 لرقيق والتنفس.الجلد ا،و)      (حيوانات تستخدم البلعوم للتغذية 

 )          ( فقاريات تتميز بوجود زعانف مزدوجه وقشور وخياشيم .

 )          ( فقاريات تظهر طرق مختلفة من التغذية .

 )           ( كيس رقيق الجدار يتجمع فية الدم من األوردة

 
 

 السهميات . -1
 األسماك . -2
 الجيب الوريدى . -3
 الشبوط . -4
 الذيل . -5
 االسيديات . -6
 البصلة الشريانية . -7

 

 

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (
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)           ( حيوانات الفقارية تتحرك بفضل انقباض العضالت المزدوجة 
 . Vوالمنتظمة على شكل 

 ( حجرة عضلية تدفع الدم باتجاه واحد .     )  

 )           ( عضو يساعد على ضبط كمية الماء .

 عن تنسيق حركات الجسم باألسماك .)           ( المسئول 

( أسماك لها القدرة على إدراك المستويات المنخفضة للتيار الكهربائى    )  
. 

 )     ( يقوم بضبط العديد من وظائف األعضاء الداخلية .

 الكلية . -1
 االمخيخ . -2
 القراميط والقروش -3
 السهميات  . -4
 األذين.  -5
 الفص البصرى . -6
 النخاع المستطيل . -7
 السمكة الرئوية .  -8

 

 

 

 

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (

 أجزاء . 4)          ( لها قلب مغلق يتكون من 

 أجزاء. 3)          ( لها قلب يتكون من 

)          ( له القدرة على االنتقال من المياه العذبة إلى المياه المالحة عن 
 طريق ضبط وظيفة الكلية .

 مسئوله عن االحساس بالتذوق والشم .)          ( 

 )           ( توسع مساحه سطح ذيل السمكه .

 )           ( تساعد على ضبط عملية طفو األسماك .

 السلمون . -1
 الزعنفه الذيلية . -2
 االسماك . -3
 المثانه الهوائية . -4
 المستقبالت الكيميائية .  -5
 الزعنفة الصدرية .  -6
 السمكه الرئوية .  -7
 البرمائيات . -8

 

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة )  أ  (
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 )          ( تتصل عند طرفها األمامى بالشريان األبهر .

 )          ( تفتح فكيها وتطبقة فجأه لصيد الفريسة .

 )          ( تستخدمها األسماك فى حاسة الشم .

 )           (تتنفس بواسطه الفم والرئتين .

 خارج جسم األم .)           ( يفقس بيضها 

 )           ( اسماك بيوضة ولوده .

 )           ( تفتقر الى القشور والمخالب .

( مستقبل حسى من خالله تستطيع األسماك إدراك التيارات       )  
 واالهتزازاتفى الماء .

 )           ( الطور اليرقى لها يتنفس بالخياشيم .

 او من آكالت األعشاب . )    ( يعد من المتغذيات بالترشيح

 سمكه القط . -1
 أسماك بيوضة . -2
 البصله الشريانية . -3
 البصلة الشمية . -4
 السمكه الرئوية . -5
 أسماك الجوبى . -6
 اسماك القرش. -7
 البرمائيات . -8
 الشرغوف . -9

البرمائيات عديمة األرجل  -10
. 
 السلمندر . -11
 البرمائيات . -12
 الخط الجانبى -13

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ (  

 [   حيوان فقارى له جلد جاف مغطى بالحراشف.  ]     

 ]      [  غطاء يمنع فقدان الماء من الحيوانات الزاحفة .

 ]             [   تراكيب تسمح للثعابين بإبتالع البيض .

 ]             [    عضو التنفس فى الزواحف .

 

 الحراشيف . -1
 الجلد . -2
 الرئتان.  -3
 الزواحف . -4
 العظام القوية  . -5
 الفكوك المزدوجه . -6

 

 

 المجموعه ) ب ( المجموعه ) أ (  

 ]             [   تعتبر الزواحف من الحيوانات 

 ]             [  تعتبر سحلية اإلجوانا الضخمه 

 ]             [  لها ألسنه طويله إلصطياد الحشرات 

 جلدية تسمح من التنفس من االنف ]             [  لها حواجز 

 

 آكالت أعشاب . -1
 التماسيح . -2
 ثابتة درجه الحرارة . -3
 متغيرة درجه الحرارة . -4
 الحرباء . -5
 آكالت اللحوم . -6
 الثعابين . -7
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 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ (  

 ]             [  عدد حجرات قلب الزواحف .  

 ]             [  عدد حجرات قلب التماسيح والقاطورات .

]             [   المادة النيتروجينية التي تخرجها الزواحف 
 المائية .        

 حمض البوليك . -1
 حجرات . 3 -2
 األمونيا . -3
 حجرتان . -4
 حجرات . 4 -5

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ (  

 ]            [ تقوم بإخراج حمض البوليك .  

 [ تستكشف به الروائح والمواد الكيميائية .    ]  

 ]            [  تتحرك بها السالحف المائية .         

 [  تكاثر الزواحف .                           ]  

 أعضاء حسية . -1
 زواحف مائية . -2
 إخصاب داخلى . -3
 زواحف تعيش على اليابس . -4
 إخصاب خارجى . -5
 أعضاء إستجابة . -6
 الزعانف . -7

 

 المجموعه ) ب ( المجموعه ) أ (  

 [ الثعابين والسحليات       ]  

 ]           [ يخزن الفضالت الناتجة عن الجنين 

 [  يحيط بالجنين ويحميه .              ]  

 .                     C02[  ينظم انتقال األكسجين و     ]  

 [  يعمل كماده غنية بالمغذيات .    ]  

 غشاء الرهل . -1
 غشاء الكوريون . -2
 بيوضة ولودة . -3
 غشاء المنبارى . -4
 بيوضة . -5
 كيس المح . -6

 

 

 : الخامسالسؤال 
 أكمل الفراغات في العبارات التالية بما يناسبها :

 
 ..............لتصنيف أي حيوان على أنه حبلي يجب أن يتمتع بشكل دائم أو خالل فترة من حياته بـ  -1

 خلف الشرج................و......................و  ............................وحبل 

 

لدى ....................ويستخدم .....................و ...................قد يحتوي ذيل الحبليات على  -2

 الكثير من الحيوانات المائية .
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 ......................و ...........................تضم الحبليات الالفقارية  شعبتان هما   -3

 

 .................تقوم األسماك التي تبادل الغازات باستخدام الخياشيم بدفع الماء الفني باألكسجين خالل  -4

 

 ............يطرد ثعبان السمك الماء الفقير باألكسجين إلى الخارج من خالل فتحتين تقعان على جانبي  -5

 

 ...............تستخدمان في حاسة ....... ....................األجزاء األمامية لدماغ السمكة عبارة عن  -6

 

 .....................ولكنها تهاجر إلى.......................تعيش بعض األسماك معظم فترات حياتها في  -7

 لتتناسل

 

تتعرف أسماك السلمون الناضجة على المجرى المائي لتصل إلى المكان الذي ولدت فيه عن طريق   -8

............................ 

 

 .........................................الطور اليرقي للبرمائيات حيوان مائي يتنفس  -9
 
تخرج فضالت الهضم والبول والبويضات والحيوانات المنوية في البرمائيات من خالل تجويف  -10

 ...........................................عضلي في نهاية األمعاء الغليظة يسمى 
 ..........و  .................و ................ يتكون قلب الحيوان البرمائي من ثالث حجرات منفصلة هي -11

 

أو يخزن في ...............................  يمكن للبول في البرمائيات أن يمر مباشرة إلى الخارج عبر –12
 ....................................تعلو  .....................................

 

أو على ...................يحتضن بعض البرمائيات الصغار في مواضع غريبة جدا مثل االحتضان في  –13
 .......................................أو في .................................... 

 لتساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم . ...........................تعتمد الحيوانات متغيرة الحرارة على  –14

 توصل الصوت إلى األذن الداخلية ...................... للزواحف آذان بسيطة تحوي طبلة أذن خارجية  –15

 ............................................تطورت األرجل لدى السالحف المائية إلى  –16

و  ..........................و  ..........................األغشية األربعة المحيطة بالجنين في الرهليات هي  –17

 .....................................و .................................

 ...............................و  ......................................للطيور نوعين أساسين من الريش  – 18

وبدال من ذلك فهي تنتقل عن طريق  ............................ال تستطيع بعض الطيور الطيران مثل  – 19

 ...............................وبعضها األخر يمكنه  .............................و  .............................
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لدى الجنسين ويتم االخصاب  ...........................األعضاء التناسلية في الطيور  –20

 المذرقين  ................................وينتقل السائل المنوي عند ......................

 ...................لقيح الزهور في كل من المناطق االستوائية على ت ................................يساعد  – 21

 ..................................يجتاز الكثير من الطيور مئات الكيلومترات فوق البحار واليابسة بهدف  – 22

والقليل منها يعيش بيننا كحيوانات  ............................تعيش أغلب الثدييات حياة  – 23

 مثل القطط والكالب والخيول والبقر . ...........................

 ................................التي تشبه الفأر وأكبرها  ...............................أصغر الثدييات هي  – 24

 .................ف من يتأل ................ينقسم الجهاز الدوري لدى الثدييات إلى دورتين منفصلتين مع  – 25

 ...................تساعد الكليتان لدى الثدييات في استخالص الفضالت النيتروجينية من الدم على شكل  – 26

 

 

 

 :السادسالسؤال 

 ادرس األشكال التي أمامك ثم اجب عن المطلوب:

 

 

 : الشكل المقابل يوضح  صفات الحبليات

 ............................( يشير إلى  1الرقم  ) 

 

 ............................( يشير إلى  2الرقم ) 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

2 

1 
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 : الشكل المقابل يمثل تركيب جسم يرقة حيوان أسيدي 

 .......................( يشير إلى  1الرقم  )  -1

 

 

 .......................( يشير إلى  2الرقم )  -2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 الشكل المقابل يمثل األعضاء الداخلية إلحدى -

 : األسماك العظمية  

 ...............................( يشير إلى  1الرقم  ) 

 

 .................................( يشير إلى  2الرقم ) 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 : الشكل المقابل يمثل تركيب جسم سمكه-2

1 

2 

2 

2 

1 
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 .........................( يشير إلى  1الرقم  ) 

 

 ..........................( يشير إلى  2الرقم ) 

 

 .........................( يشير إلى  3الرقم  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الشكل المقابل يمثل أعضاء الجهاز الهضمي للضفدع -

 ........................................( يشير إلى  1الرقم  ) 

 

 

 ........................................( يشير إلى  2الرقم ) 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1 
2 

3 

1 

2 
1 

2 
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 :  الشكل المقابل يمثل تركيب الجهاز الدوري للبرمائيات  -2

 ........................( يشير إلى   1الرقم  )  -1

 

 

 ..........................( يشير إلى  2الرقم )  -2

 

 

 

 

 

 

 

 : الشكل المقابل يمثل تركيب البيضة الرهلية والمطلوب  :

 

 ...................( يشير إلى  1الرقم  ) -1     

 ...................( يشير إلى  2الرقم )  -1

 ..................( يشير إلى  3الرقم  )  -2

 ..................( يشير إلى  4الرقم  )  -3

 

 

 

 

 

 

 والمطلوب :الشكل المقابل يمثل تركيب الجهاز التنفسي للطيور  

1 

2 

1 2 

3 

4 
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1 

3 

4 

2 

 

 .........................( يشير إلى  1الرقم  )  -1

 ..........................( يشير إلى  2الرقم )  -2
 .........................( يشير إلى  3الرقم  )  -3

 .........................( يشير إلى  4الرقم  )  -4

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الشكل المقابل  يوضح  تكيف الفكوك واألسنان الخاصة بالثدييات وفقا ألنماط التغذية المختلفةوالمطلوب :-

 حدد نوع  التغذية الذي يناسب الفكوك المبينة في 

 الشكلين :

 ...........................( 1الشكل رقم )  -1

 ...........................( 2الشكل رقم )  -2

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشكل المقابل  يوضح  تركيب الدماغ  في الثدييات -2

 والمطلوب :

 

1 

3 

4 

2 

1 

2 

 ( 2الشكل رقم )  (1الشكل رقم ) 
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 ..................( يشير إلى  1الرقم  ) 

 ...................( يشير إلى  2الرقم ) 

 ..................( يشير إلى  3الرقم  ) 

 ..................( يشير إلى  4الرقم  ) 
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 :السابعالسؤال 
 -علل لما يأتي تعليالً  علمياً ً صحيحاً :

 بالحبليات الالفقارية؟تعرف األسيديات والسهميات  -1

 

 تسمى األسيديات باسم قرب البحر؟-2

 

 قدرة السهميات على الحركة بالرغم من عدم وجود زعانف أو أرجل ؟ -3

 

 احتواء الفقاريات على هيكل داخلى؟ -4

 

 وجود صنارة على سمكه أبو الشص؟ -5

 

 وجود ردوب أعورية لدى كثير من األسماك؟ -6

 

 احتواء الخيوط الخيشومية التى تتكون منها خياشيم األسماك على شبكة من الشعيرات الدموية الدقيقة  -7

 

 قدرة السمكة الرئوية على العيش فى الماء قليل األكسجين ؟ -8

 

 احتواء قلب األسماك على الجيب الوريدى ؟ -9

 

 وجود كليتان فى األسماك ؟ -10

 
 

 االنتقال من المياه العذبة الى المياه المالحة ؟ قدرة أسماك السلمون على -11

 

 وجود بصلتين شميتين فى األجزاء األمامية لدماغ السمكة؟ -12
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 احتواء دماغ األسماك على فصان بصريان ؟ -13
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 ؟وجود غدد مخاطية فى جلد البرمائيات  -25
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 : حدد المالئمة الوظيفة لكل من :الثامنالسؤال 

 الحركه في السهيم؟ -

 

 

 الهضم في االسماك؟ -

 

 

 الخياشيم في األسماك؟ -
 
 

 القلب في الطيور ؟ -

 

 

 عظام الطيور ؟ -

 

 

 عضالت الطيور ؟ -

 

 

 الحويصالت التنفسية للثدييات ؟ -

 

 

 العمود الفقري للثدييات ؟ -
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 : التاسعالسؤال 
 ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحاالت التالية :

 
 ؟ الطور اليافعإلى  األسيديا يرقةنمو عند  -

 

 

 عدم احتواء يرقة األسيديات على ذيل ؟ -

 

 

 السهيميات ؟مرور الماء خالل البلعوم في  -

 

 

 دخول كمية كبيرة من الماء باستمرار أجسام أسماك المياه العذبة بواسطة األسموزية؟ -

 

 

 فقدان األسماك في المياه المالحة للماء بواسطة األسموزية عبر خالياها ؟ -

 

 

من الرأس إلى ذيل السمكة  Sحدوث سلسلة من الموجات الحركية المنحنية على شكل حرف  -

 التبادلي للعضالت المزدوجة؟بسبب االنقباض 

 

 

 عند إفراغ األذنيان ما يحويان من دم في البطين لقلب الضفدع ؟ -

 

 

 عندما يهتز غشاء طبلة األذن في البرمائيات ؟ -

 

 

 عند قيام الطائر بعملية الشهيق ؟ -

 

 

 عند انتقال الفضالت النيتروجينية من الدم إلى الكليتين في الطيور ؟ -

 

 

 مستعدا للخروج من البيضة من الطيور ؟عندما يصبح الفرخ  -

 

 

 بعد هضم الغذاء في كرش البقرة ؟ -
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عندما ترفع عضالت الصدر القفص الصدري ألعلى وللخارج ويسحب الحجاب الحاجز قاعدته  -

 ألسفل في الثدييات؟

 

 

 عندما تنبسط عضالت الصدر والحجاب الحاجز للثدييات ؟ -

 

 

 عندما يفقس بيض الثدييات البيوضة ؟ -

 

 

 بعد والدة أنثى الكانجرو حيوانا صغيرا غير نام ؟  -
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 : العاشرالسؤال 
 عدد خصائص كل من :

 
 الحبليات ؟ -

 
 

 الحبليات الفقارية؟ -
 
 

 األسماك؟ -
 
 

 البرمائيات؟ -
 
 

 الزواحف؟ -
 
 

 الطيور؟ -
 
 

 الثديات؟ -
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 بالجدول التالى :ألوجه المقارنة ن كل مما يلى قارن بي:الحادي عشرالسؤال 
 

 وجه المقارنة  األسيديات السهميات 

وظيفة البلعوم ذو   
 الشقوق الخيشومية

 

 وجه المقارنة السهميات  األسماك األسيديات

 عضو    

 الحركة

 

 وجه المقارنة سمكة الجلكى سمكة البركودة سمكة الشبوط

 طريقة التغذية   

 

 

 

 وجه المقارنة  األسماك السهميات 

 عضو التنفس  
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 وجه المقارنة  األسماك األسيديات

 غطاءالجلد  

 

 وجه المقارنة األسيديات السهميات  األسماك البرمائيات

 منطقة الرأس    

    

 وجود

 العمود

 الفقرى

 الشعبة التى    

 تنتمى إليها

 عضوالحركة    

 

 

 

 

 وجه المقارنة  راق فى شرج األسيدياتزالم الميزاب فى فم األسيديات

 األهمية  

 وجه المقارنة  المفصليات الفقاريات

 نوع الهيكل  
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 الطيور الثدييات

 الزواحف

 وجه المقارنة األسماك البرمائيات
 التماسيح

 والقاطورات

معظم 
 الزواحف

      
حجرات عدد 

 القلب

عدد حجرات       
 القلب

 غطاء الجلد     

 

 

الشريان األبهر 
فى قلب 
 األسماك

البصلة  الجيب الوريدي
 الشريانية

البطين فى قلب 
 األسماك

األذين فى قلب 
 األسماك

 وجه المقارنة

      

 األهمية

 )الوظيفة(

 

 وجه المقارنة  البلعوم للسهيمات الردوب األعورية لألسماك

 األهمية  
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 وجه المقارنة  الكليتان فى األسماك الخياشيم فى األسماك

 
 

 المواد التى

 تخرجها وتطردها 

 الوظيفة  

 

النخاع 
 المستطيل

 وجه المقارنة البصلة الشمية المخ المخيخ الفص البصرى

 األهمية      

 والوظيفة

 األسماكفي 

 

الفكوك المزدوجة والتعلق فى الثعبان  وجه المقارنة
 األفريقى

 العظام الحادة فى حلق الثعبان األفريقى

   الوظيفة

 

 البرمائيات الزواحف وجه المقارنة

   نوع الجلد

 

 

 المناطق الباردة المناطق المعتدلة واالستوائية وجه المقارنة

قدرة الزواحف 
 على العيش فيها
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 الزعانف صقة الطويلةاأللسنة الال الطويلالجهاز الهضمى  وجه المقارنة

مثال لحيوان 
زاحف يتواجد 

 فيه

   

 

 

األوراق النباتية  الحشرات الضارة الفئران والقوارض وجه المقارنة
 الخضراء

حيوان زاحف 
 يتغذى عليه

   

 

 الزواحف الطيور وجه المقارنة

   غطاء الجسم

   درجة حرارة الجسم

 

 الصقر الطنانالطائر  وجه المقارنة

 
 أنواع الغذاء

 
  

 

 وجه المقارنة

 
 الطيورآكالت الحبوب

 
 آكالت اللحوم الطيور

 المنقارشكل 
  

سحلية االجوانا  وجه المقارنة
 الضخمة

 الحرباء التماسيح والقاطورات الثعابين

     نوع الغذاء
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 ياتيفي الثدعملية الزفير  ياتيفي الثدعملية الشهيق   وجه المقارنة

حركه عضالت 
 الصدر

  

حركه الحجاب 
 الحاجز

  

حجم التجويف 
 الصدري

  

   إتجاه الهواء

 

 ياتيفي الثدالمخيخ   ياتيفي الثدالمخ  المقارنةوجه 

   الوظيفة

   الحجم

 

 الثدييات المتسلقة الثدييات الحفارة وجه المقارنة

 
 شكل األطراف
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 الثدييات الطائرة الثدييات السابحة وجه المقارنة

   مثـــــال

   شكل األطراف

 

 الجرابية المشيمية وجه المقارنة

   نمو الجنين

   التغذية

 

 اإلنسان الفيل الفأر وجه المقارنة

    فترة الحمل

 

 

 

  

 الثدييات الجرابية الثدييات البيوضة وجه المقارنة

   طريقة التكاثر

   مثــــــال
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 -المطلوب : أجب عنإدرس األشكال التالية ثم -عشر :الثانيالسؤال 
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